
 

     KUNTATIEDOTE 5/2018 

Tässä numerossa mm: 
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2018 

Vimpeli Seura ry / Vimpeli Joulu -lehti 

Joulun ajan tapahtumia seurakunnissa 

Vimpelin Yrittäjät ry 

Tekninen toimi  

Kaatopaikka ei ole kylppärissä 

Elinvoimaa kuntiin –hanke 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

Verohallinto tiedottaa 

Kiinteistö Oy Rentolankartano 

Vimpelin kunta hakee tuotteita 

Mitä hyvää Vimpelissä? 

Vapaa-aika tiedottaa 

Nuorisovaltuusto: Pikkujouludicko  

 

 

Toimitus: 
Seuraava kuntatiedote ilmestyy alkuvuonna 2019 

Julkaisija: Vimpelin kunta 

Aineiston lähetys: riitta.bergbacka@vimpeli.fi 

Painopaikka: Painolampi Ky 

Tiedotteen kehitysehdotuksia otetaan vastaan 
[Sijoita lähde tähän.] 

Vimpelin terveysasema  

suljettu 27.-31.12. 

Hoitajien vastaanotto  

suljettu 7.12. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Kunnanvirasto suljettu 

7.12. sekä 27.-31.12. 

 
 kuva: Eija Pippola 

   

 klo 9.30  Kynttilöiden sytytys sankarihaudalle 

 klo 10.00 Jumalanpalvelus 

  Vimpelin Mieslaulajat, Suomalainen rukous 

 

  Jumalanpalveluksen jälkeen käynti sankarihaudalle 

 

  Virsi  577: 1-4 

  Seppeleen lasku sankarihaudalle 

  Sotavereraanit, Seurakunta 

  Vimpelin Mieslaulajat, Finlandia 

Kahvit seurakuntatalolla  

klo 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntatalolla 

                            Tervetuloa! 

                    Vimpelin kunta ja Vimpelin Seurakunta 

 

mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi


Joulun ajan tapahtumia  
Vimpelin seurakunnassa: 

- 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10, Mikko Elenius. 
- 9.12. klo 15. Perheiden kauneimmat joululaulut kirkossa. 

- Jouluaaton hartaus kirkossa klo 14, Ilkka Lehto. 
- Jouluaamun jumalanpalvelus klo 8. Ilkka Lehto. 
- Tapaninpäivän messu klo 12. Zacharias Onditi. 

- Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus klo 10. Mikko Elenius. 

Joulun ajan tapahtumia 
Vimpelin helluntaiseurakunnassa: 

 
Joulumyyjäiset itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 11-13.  temppelillä.  

Seurakunnan joulujuhla 16.12. klo 15. temppelillä. 
Vimpelin helluntaiseurakunta 

                         Vimpelin Yrittäjät tiedottaa: 
Vetovoimaa ja viihtyvyyttä hanke alkaa pian. Hankkeen projektipäälliköksi on valittu Teija Uitto-
Kohonen. Hankkeessa tullaan järjestämään yhteisiä tilaisuuksia ja työpajoja, joissa mietimme, kuinka 
keskustan viihtyvyyttä saadaan parannettua. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella, kuinka toimenpiteet 
saadaan toteutettua. Toteutus menee vuodelle 2020, ensi vuosi käytetään suunnitteluun ja valmiste-
luun. Kaikki hankkeeseen liittyvä lisätieto tulee Vimpelin Yrittäjien sivuille www.vimpelinyrittajat.fi  
Vimpelin Yrittäjät juhlii ensi vuonna 50. toimintavuottaan!   
 
Lisäksi:  Yhteinen aamupala yrittäjillä ja kunnalla, 12.12. klo 7.30 Toimelassa – Tervetuloa! 
Ajankohtaista taloushallinnon asiaa ja yhteinen joulupuuro.   

 
 

VIMPELIN JOULU -lehti 2018 

 

Vimpelin Joulu -lehti on ilmestynyt.  

Lähes sata sivua sisältävän 

lehden hinta on 12 euroa ja  

sitä on myytävänä Kastanjassa. 

Tilauksia voi tehdä Vimpeli-Seuran  

osoitteeseen vimpeliseura@gmail.com tai  

PL Yrityspalvelut Oy/Hilkka Luoma-aho, puh. 

0400-860764. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vimpelinyrittajat.fi/


 

 

Tekninen toimi tiedottaa 
 

Jätevesien käsittely 

Pohjavesialueella tai alla 100 metriä vesistöstä olevalla kiinteistöllä on jäte-

vesijärjestelmä oltava kunnossa 31.10.2019 mennessä. Remontin tarve riip-

puu kiinteistön sijainnista, tuotettavista jätevesistä ja olemassa olevasta jä-

tevesilaitteistosta. Muilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen kunnostustarve 

laukeaa vasta seuraavan remontin yhteydessä. Vimpelin kunta on halunnut 

turvata myös sivukylien asumisedellytykset rakentamalla viemäri lähes joka 

kylään. Liittymällä kunnalliseen viemäriin jätevesien käsittelyongelmat pois-

tuvat. Viemäriin liittyminen maksaa tällä hetkellä Vimpelissä 2600 €.  

Jätevesistä lisätietoja antaa Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364 

kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi ja jätevesiviemäriin liittymisestä kiinteistöhuol-

toesimies Yrjö Koivukoski 044 465 9775, yrjo.koivukoski(at)vimpeli.fi 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

HUOM! 

Vesimittarilukemia vielä puuttuu.  

Jos et ole toimittanut mittarilukemaa, 

arvioimme kulutuksen  
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Kunta tiedustelee löytyykö satunnaisia, lyhytaikaisia laitoshuoltajan sairausloman tai lomansi-

jaisia, jotka voisivat tulla töihin lyhyellä varoitusajalla. Yhteydenotot Marja-Leena Laakso, puh 040-

773 5773, sähköpostilla marja-leena.laakso@vimpeli.fi tai ilmoittautumiset kuntarekry.fi 22.10. alkaen. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Päivystysnumeroon voi ottaa yhteyttä veden ja jäteveden jakelun, kunnan vuokrakiinteistöjen 
ongelmatilanteissa sekä kadunhoito-ongelmissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin.  
Päivystys: 044 465 9712 

 

Hae korjausavustusta!                  ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET 

Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä ole-

van kodin korjauksiin, jotka mahdollistavat kotona asumisen. 

50% korjauskustannuksista (erityisestä syystä 70% )    Huom. Avustuksessa tulo- ja varallisuusrajat 

HISSI- JA ESTEETTÖMYYSAVUSTUKSET 

Yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiö) kerrostalon jälkiasennushissin rakentamiseen ja/tai esteettömyys-

korjauksiin 45% korjauskustannuksista 

Miten haen? ARAn verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella korjausavustus.ara@ara.fi, puh. 

029 525 0818  

   

Asunnon korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista. 

Muista siis hakea aloituslupaa ARA:lta. 

mailto:marja-leena.laakso@vimpeli.fi
mailto:korjausavustus.ara@ara.fi


KAATOPAIKKA EI OLE KYLPPÄRISSÄ 

Jätevedenpuhdistamolla alla olevat tuotteet haittaavat prosesseja ja  

tukkivat laitteita, hoidammehan tämän asian yhdessä kuntoon! 

Kodin wc-pönttö toimii parhaiten silloin, kun siitä huuhdellaan vain sitä itseään. Hygieniatuotteiden (terveys-

siteet, vaipat, vanupuikot) tai biojätteiden (ruoantähteet, paistorasva, hedelmien kuoret)  laittaminen pönt-

töön voi aiheuttaa kalliin ja kiusallisen tukoksen kotisi putkistoissa tai viemäriverkossa. Muista siis roskis 

myös kylppäriin!  

Luonto kiittää vesimaksun maksajaa 

Vesimaksullasi saat muutakin kuin raikasta vettä kotiisi. Vesilaitok-

set huolehtivat joka päivä ympäristöstä puhdistamalla käyttämäsi 

veden. Sinä osallistut hyvään työhön vesilaskullasi.  

Kiitos siitä! 

Oikea osoite oikealle jätteelle 

Kotona syntyy erilaisia jätteitä, joille on yhteistä se, etteivät ne 

kuulu viemäriin. Kotipaikkasi jätehuoltolaitokselta saat neuvoja ja 

vinkkejä kaikkeen jätteenkäsittelyyn, halusit sitten perustaa kom-

postin tai päästä eroon kännykkäsi vanhoista akuista. 

Alä siis heitä pönttöön: 
 wc-paperin hylsyjä, kosteuspyyhkeitä 

 muovikääreitä, terveyssiteitä, tamponeja tai vaippoja 

 vanupuikkoja- tai tyynyjä 

 kondomeja 

 hiekkaa 

 tupakantumppeja 

 ongelmajätettä hedelmien, vihannesten, juuresten tai kanamunien kuoria  

 ruoantähteitä, vanhentuneita elintarvikkeita 

 kahvin tai teen poroja 

 käytettyjä talouspaperia tai lautasliinoja 

 kukkamultaa, kasvinosia tai kuihtuneita kasveja 

 kotieläinten häkkien siivousjätettä 

 rasvoja tai öljyjä 

                     Lisää tietoa osoitteessa www.pytty.fi 

  

http://www.pytty.fi/


Elinvoimaa kuntiin-hankkeen / 
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n järjestämiä tilaisuuksista  

 
Hankintakoulutus 
Illan aikana käydään läpi julkisen kilpailutuksen perusteita  
Aika ja paikka: ke 16.1.2019 klo 18 (kahvitus klo 17.30), Punaisen Tuvan Viinitila, Alajärvi 
Kouluttaja: Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry 

Järjestäjä: Elinvoimaa kuntiin-hanke ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautumista pyydetään tarjoilun vuoksi 
11.1.2019 mennessä www.jpyp.fi - ilmoittaudu tapahtumiin tai viivi.korkiatupa@jpyp.fi 
 
Markkinavuoropuhelutilaisuus  

– teemana Vimpelin kunnan tulevat hankinnat  

Tilaisuudessa kerrotaan Vimpelin kunnassa meneillään olevien hankintojen toteuttamisesta, tulevista 

hankinnoista ja mahdollisista tulevista hankintatarpeista. Tilaisuuden tarkoituksena on jakaa tietoa sekä 

edistää ja tukea  vuoropuhelua yrittäjien ja kunnan välille. 

Aika ja paikka: ti 29.1.2019 klo 18 (kahvitus klo 17.30), Vimpelin kunnan valtuustosali 

Järjestäjä: Vimpelin kunta , Elinvoimaa kuntiin-hanke ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille yrityksille. Ilmoittautumista pyydetään tarjoilun vuoksi 25.1.2019 

mennessä www.jpyp.fi - ilmoittaudu tapahtumiin tai 

viivi.korkiatupa@jpyp.fi 

Kotiseutu sykkii elinvoimaa- kuvakilpailu 4.10.2018 – 

31.1.2019 

Mikä on sinun lempipaikka kotiseudulla? Mitä et vaihtaisi 

tai mikä on se ihanin juttu kotipaikkakunnalla, jota kelpaa 

muillekin esitellä ja mistä saat omaan arkeesi elinvoimaa? 

Se voi olla esim. paikka, rakennus, ihminen, tapahtuma tai 

yhteisö. Nappaa kuva elinvoimastasi ja osallistu kilpailuun! 

Lue kuvakilpailun säännöt ja ohjeistus: www.jpyp.fi/hanke-

toiminta/elinvoimaa_kuntiin/ 

Järjestäjä: Elinvoimaa kuntiin-hanke (JPYP Oy), lisätiedot: 

viivi.korkiatupa@jpyp.fi  

ILMOITA TAPAHTUMASTASI – Järviseudun Luonto liikut-

taa2019- tapahtumat tiedoksi kalenteriin! 

Jos sinulla on tiedossasi jokin liikunnallinen tapahtuma Järviseudun luonnossa, otamme sen mielellämme 

mukaan  Luonto liikuttaa2019-tapahtumakalenteriin. Kalenterissa on tarkoitus tuoda esille kevään, kesän 

ja syksyn 2019 tapahtumien sarjan. Ilmoitus tapahtumasta on maksuton. 

Lisätiedot: www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/   

Taustatiedot Luonto liikuttaa-kokeilusta: www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/497/ 

Ilmoita tiedot 30.1.2019 mennessä Vimpelin vapaa-aikatoimelle ari.takala@vimpeli.fi  

 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa: 
Avustusten haku nuorisotyöhön 

Vimpelissä järjestetyn Asumista ja Hyvinvointia-messujen yhteydessä pidetyn huutokaupan tuotto jaetaan 

Vimpelin nuorten vapaa-aikatoiminnan kehittämiseen. Avustus voidaan myöntää hakemuksen perusteella 

nuorten toimintaa harjoittavalle yhdistykselle. Hakemuksessa tulee käydä ilmi avustuksen käyttökohde ja ha-

ettavan avustuksen määrä. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 14.12.2018 mennessä osoitteeseen: 

vesa.alanko-luopa@jpyp.fi. Avustuskohteiden valinnan tekee messutoimikunta, joka koostuu JPYP:n, Vimpelin 

kunnan ja vimpeliläisten yrittäjien edustajista. Lisätietoja antaa Vesa Alanko-Luopa, puh. 044 4659 380.  

http://www.jpyp.fi/
mailto:viivi.korkiatupa@jpyp.fi
http://www.jpyp.fi/
mailto:viivi.korkiatupa@jpyp.fi
http://www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/
http://www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/
http://www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/
http://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/497/
mailto:ari.takala@vimpeli.fi
mailto:vesa.alanko-luopa@jpyp.fi
callto:044%204659%20380


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verohallinto tiedottaa 

Verokortti loppuvuodelle 2018  

Jos tarvitset uuden verokortin marras-joulukuulle, hae se OmaVerossa  

viimeistään 18.12. 

Voit käyttää vuoden 2018 verokorttia tammikuun 2019 loppuun asti.  

Vuoden 2019 tulorajan laskeminen alkaa alusta tammikuussa. 
 

Verokortti vuodelle 2019  
Saat vuoden 2019 verokortin sekä OmaVeroon että postitse joulu-tammi-

kuussa. Verokortti tulee voimaan 1.2.2019. Hae tarvittaessa uusi verokortti 

OmaVerossa 13.12.2018 alkaen. 
 

Verokorttia varten tarvitset tiedot tuloista ja vähennyksistä 

 Arvioi koko vuoden tulot. 
 Laske vuoden alusta kertyneet tulot ja verot. 
 Lisää myös tiedot mahdollisista vähennyksistä. 

Voit tulostaa verokortin itse tai valita, että se postitetaan sinulle kotiin tai esimer-
kiksi työnantajallesi. OmaVerossa tehty verokortti säilyy pdf-tiedostona OmaVerossa, 
josta voit ottaa sen käyttöön milloin tahansa. Työnantajasi tai muu suorituksen mak-
saja tarvitsee verokorttisi noin 2 viikkoa ennen seuraavaa maksupäivää. 

Voit tilata verokortin myös muilla tavoilla 

 Soita numeroon 029 497 000 
 Täytä paperilomake 
 Käy verotoimistossa 

Uudistuksia verokorttiin 

 Muutokset verokorttiin tehdään nyt verkossa OmaVerossa – ei enää Verokortti 
verkossa -palvelussa. 

 Kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti – ei enää freelanceverokorttia. 
 Voit hakea alaikäiselle lapsellesi muutosverokortin OmaVerosta. 

Lisätietoja verohallinto.fi 

 

 

 

 

Kiinteistö Oy Rentolankartano 
Asuntotoimisto avoinna ma -pe klo 09.00 - 15.00. Toimisto sijaitsee kunnanvirastossa.  

Lisätietoja vapaista vuokra-asunnoista saat toimistolta. Kiinteistösihteeri Mari Yliahtela,  

puh. (0400) 291 181 tai mari.yliahtela@vimpeli.fi 

Kiinteistönhoitajan tavoittaa arkisin klo 8.00-16.00 (pe 8-14) puh. 044 465 9702 

Tekninen toimi vastaa Kiinteistö Oy Rentolankartanon isännöinnistä,  

päivystysnumero on 044 465 9712 

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/verokorttihakemus_ja_ennakkoverohakemus/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/verotoimistot/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/verokortti_usealle_tyonantajall/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/nuoret-ja-lapset/
mailto:mari.yliahtela@vimpeli.fi


Mitä hyvää Vimpelissä? 
Ilmoita nimelläsi hyviä asioita Vimpelistä sähköpostiin:  

vimpelin.kunta@vimpeli.fi  16.12. mennessä. 

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan100 euron lahjakortti  

vimpeliläiseen liikkeeseen.  

VIMPELIN KUNTA HAKEE Vimpelissä valmistettuja vimpeliläisiä 

tuotteita, joita voisi lahjoittaa/ viedä kunta-/liikelahjana eri tilanteissa. Tuotteen 

tarkoitus on kuvastaa vimpeliläisyyttä, esim. luontoa, urheilua, kulttuuria, teolli-

suutta, historiaa, jotta sen saajalle jäisi myönteinen mielikuva ja muisto Vimpe-

lin kunnasta. Tuotteen tulisi olla helposti mukaan otettava ja luovutettava. 

Tuotteita voisi olla yksi tai useampi. Olemme kiinnostuneet myös pienistä 

eristä, kunhan tuote vain kuvastaa Vimpeliä. Tule käymään ja tuo tuote näytille 

tai jos tiedät sopivan tuotteen valmistajan, kerro siitä meille.  

Lähetä kuva tuotteesta vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai soita Riitta Bergbackalle 040 172 2577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikkujouludisco  

perjantaina 7.12. 

 Vimpelin yhteiskoulun auditoriossa 

1-3 lk. 18.00- 19.00 

4-6 lk. 19.15-20.15 

Pääsymaksu 2 euroa.  
järj. Nuorisovaltuusto  

mailto:vimpelin.kunta@vimpeli.fi
mailto:vimpelin.kunta@vimpeli.fi
callto:18.00-%2019.00


 

 

Vimpelin kunta toivottaa kaikille kuntalaisille  

Rentouttavaa ja rauhallista Joulun aikaa  

ja  

Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 

 

 

 

 

 
Vimpelissä on hyvät päivittäiskauppapalvelut ja erikoisliikkeitä, joiden valikoimista löytyy varmasti monen-
laista joulupaketteihin käärittävää ja joulun ajan ruokapöytää tarjottavaa. Käytetään paikallisia palveluita 
niin nyt joulun aikana kuin muulloinkin, vain siten voimme turvata palveluiden säilymisen omalla paikkakunnalla. 
 
Vimpelin Yrittäjät palkitsi kesällä Vimpelin positiivisimman henkilön Matti Järvelän. Jatkan tätä teemaa näin 
joulun alla. Aina emme näe kaikkea sitä hyvää, mitä Vimpelissä meille on. Jollekkin se voi olla hyvä naapuri, 
toiselle erinomaiset hiihtoladut – ja kaikkea siltä väliltä, pientä tai suurta. Laita meille kuntaan sähköpostia 
(vimpelin.kunta@vimpeli.fi) tai laita kirje tai kortti, mitä hyvää Vimpelissä tai vimpeliläisissä sinä koet olevan. 
Kaikkien nimellä varustettujen hyväilmoitusten kesken arvotaan 100 euron lahjakortti vimpeliläiseen liikkee-
seen. Aikaa on 16.12.2018 saakka.   
 
Julkistamme hyväilmoituksia nimettöminä kunnan nettisivuilla. 
 
Joulun alla on mieli lämmin ja hyvä, ilmoitelkaahan hyviä asioita Vimpelistä. Lämmintä joulunodotusta! 
 

Seija Kinnunen 

Vt. kunnanjohtaja 
 

Vuosi on lopuillaan.  

Paljon on tapahtunut vuoden 2018 aikana,  

niin maailmalla kuin Vimpelin kunnassakin.  

Otetaan vastaan vuosi 2019 iloisin ja positiivisin mielin! 
 

”Niin hyvä lämmin hellä on mieli jokaisen” 


